РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
Днес, 17.05.2018 г., долуподписаните:
1. „Просвета-София“ АД, ЕИК 131106522, със седалище и адрес на управление: гр. София,
ул. „Земеделска“ № 2, представлявано от председателя на Съвета на директорите Йовка
Колева Томова,

2. „Просвета Либри“ ЕООД, ЕИК 201515973, със седалище и адрес на управление: гр. София,
бул. „Дондуков“ № 45, представлявано от управителя Йовка Колева Томова,

3. „Просвета АзБуки“ ЕООД, ЕИК 175041923, със седалище и адрес на управление: гр. София,
бул. „Дондуков“ № 45, представлявано от управителя Йовка Колева Томова,

4. „Просвета Плюс“ ЕООД, ЕИК 130148012, със седалище и адрес на управление: гр. София,
ул. „Земеделска“ № 2, представлявано от управителя Надежда Иванова Попова – Стоянова,

5. „Просвета България“ АД, ЕИК 201507325, със седалище и адрес на управление гр. София,
ул. „Тулово“ № 7, представлявано от изпълнителния директор Никола Димитров Кицевски и
6. Фондация „Просвета София“, БУЛСТАТ 175407121, с адрес гр. София, ул. „Стефан
Караджа“ № 8, ет. 1, представлявана от председателя на Управителния съвет София Атанасова
Димитрова

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:
страните са част от издателска група „Просвета“, поради което имат тясна връзка в
дейността си и обща стратегия за развитие,
че това налага обмен на информация между тях, включително на лични данни,
и като се позовават изрично на Общите правила за защита на личните данни на издателска
група „Просвета“ и на Специалните правила за защита на личните данни на всеки един от
нейните членове,
страните желаят да уредят отношенията си по повод обмена на лични данни помежду си,
поради което
СКЛЮЧИХА НАСТОЯЩОТО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:
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Администратори на лични данни
Чл. 1. (1) Всяка от страните е администратор на личните данни на:
-

своите служители;

-

своите кандидати за работа;

-

авторите и експертите, с които е в договорни отношения;

-

участниците в семинари, уебинари, проекти и обучения, организирани от нея;

-

доставчиците на стоки и услуги, с които се намира в договорни отношения.

(2) „Просвета-София“ АД е администратор на личните данни на всички потребители и
клиенти на издателската група, тъй като организира и отговаря за пазарната политика на
групата.

(3) „Просвета-София“ АД е администратор на личните данни, получавани от интернет
страниците www.prosveta.bg и www.e-uchebnik.bg, тъй като организира и отговаря за пазарната
политика на цялата издателска група и е собственик на тези интернет страници.

Обработващи лични данни
Чл.2. (1) Всяка от страните може да обработва лични данни, получени от някоя от
останалите страни, които действат като администратори.
(2) „Просвета-София“ АД обработва лични данни, получени от останалите членове на
издателската група за целите на обслужването за счетоводни, данъчни, трудови и
осигурителни цели.
(3) „Просвета Либри“ ЕООД обработва личните данни, получавани от интернет страниците
www.prosveta.bg и www.e-uchebnik.bg, тъй като администрира тези интернет страници по
възлагане на „Просвета-София“ АД.
(4) “Просвета България“ АД обработва лични данни,получени от останалите членове, за да
извършва проверка на складовите наличности на печатни издания.

Задължения на обработващите данни
Чл.3. (1) Обработващите данни са длъжни да не предават данните на лица извън
издателската група без разрешение на съответния администратор; ако данните могат
правомерно да бъдат предадени на трети лица, обработващият осигурява тези лица да поемат
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съответни ангажиметни за неразпространяване на данните и за тяхната защита (включително
за прилагане на технически и организационни мерки).
(2) Обработването се извършва в съответствие с настоящото Рамково споразумение или по
указания на администратора.
(3) Обработващият данните гарантира, че лицата, които обработват данни от негово име,
са поели подходящо задължение за поверителност.
(4) Обработващият данните прилага подходящи технически и организационни мерки за
тяхната защита.
(5) Обработващият данните съдейства на администратора за изпълнение на задължението
на последния във връзка със защитата на данните, включително като осигурява необходимата
информация при проверка на регулаторния орган.
(6) При нарушение на сигурността обработващият данните незабавно съобщава на
администратора и следва неговите указания.

Длъжностно лице по защита на данните
Чл. 4. Страните се съгласяват функциите на длъжностно лице по защита да данните по
отношение на всички тях да се изпълняват от длъжностното лице по защита на данните на
„Просвета Либри“ ЕООД.
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